
 ال تتخلى عن أحالمك أو على فرصة التقدمك في حیاتك المهنیة، واحصل على دبلوم مسائي بدون قلق
 

  
 

 
 هل أنت عامل و ترید الحصول على دبلوم مسائي  لتحسین منصبك الوظیفي أو تغییر وظیفتك؟
 مع خدمتنا المدرسیة المسائیة لمعهد التسویق اإلقتصادي ریتا مولطنشیني للبالغین و للعمال بإمكانك الحصول على الشهادة من خالل
 .القدرة على التعلم بسرعة و سهولة، و فعالیة
 خدمتنا تسمح لك بتحقیق هدفك و الحصول على شهادة البكالوریا مع كل اإلحترام إللتزماتك
 سواء كنت ترید تعویض سنة دراسیة أو أكثر من ذلك في عام واحد، أو إكمال دراستك التي تم مقاطعتها بسبب العمل (الشغل) ، أو
 .بدایة مسار دراسي جدید من األول
 (تتقسم الدورة إلى عامین : الفصل الثالث و الرابع (یتم التعامل مع المحتویات األساسیة للعامین، و دراستها في سنة واحدة
 والفصل الخامس
 المواد األساسیة هم: اللغة اإلیطالیة، التاریخ، الریاضیات، اللغة اإلنجلیزیة، الحقوق، اإلقتصاد السیاسي، اإلعالمیات، إدارة األعمال
 یتم توفیر ساعتین في االسبوع للدعم في المختبر .هناك العدید من فرص العمل للمحاسبین والخبراء التجاریین في قطاع األعمال:
 الصناعة و التجارة و الحرف الیدویة و المؤسسات االئتمانیة، و شركات الخدمات بشكل عام، في مجاالت اإلدارة و التسویق، و في
 .القطاع العام
 .الدراسة لدینا تمنحك الفرص إلكمال دراستك في اي جامعة
 ُتعقد الدروس في القسم المرتبط من بورطو مجوري من االثنین إلى الجمعة في كل من ساعات المساء وبعد الظهر.  تشمل ساعات
 الدرس األسبوعیة المنطقة المشتركة وتخصصات العنوان.  تنقسم الدورة إلى 23 ساعة في األسبوع للفصل الثالث + الرابع
 (محتویات فترة السنتین الثانیة) و 23 ساعة للفصل الخامس ، السنة الخامسة األخیرة.  الدورة هي دورة دراسیة حكومیة ، باإلضافة
 إلى رسوم التسجیل السنویة العادیة (21.17 یورو) ، وتكلفة الكتب المدرسیة الموصى بها والمساهمة الطوعیة للمدرسة (من 20
  .یورو إلى 80 یورو) ، ال تتضمن الدورة أي تكالیف إضافیة
 سیتم دعمك ومتابعتك من قبل أساتذتنا طوال مدة الدورة الدراسیة التي تختارها.  بعد االختیار من بین مجاالت الدراسة المختلفة التي
 ، یقدمها كل نوع من المؤسسات مثل المدارس الثانویة
 والمعاهد الفنیة والمعاهد المهنیة ، تحصل على تدریب كامل ومؤهالت.  ستتبعك مجموعة من المعلمین ذوي الخبرة والمهنیة
 والمؤهلین ویحللون احتیاجاتك وتوقیتك، ویحددون طریقة الدراسة وخطة الدراسة الشخصیة التي تناسبك تماًما وال تتعارض مع
 عملك أو التزاماتك العائلیة.  سیضعك مدرسونا في االختبار من خالل محاكاة االمتحان المعدة خصیًصا لمساعدتك وإعدادك لمواجهة
 اختبار البكالوریا بشكل أفضل.  اعتماًدا على كفاءتك ومیلك ، ُیعرض علیك إمكانیة اختیار ما إذا كنت ستتابع دورات دراسیة فردیة
 أو جماعیة ، مما یسمح لك بتحسین التعلم الخاص بك ، وإذا لزم األمر ، قارن نفسك بالطالب العاملین اآلخرین الذین لدیهم خلفیة
 .أكادیمیة مماثلة لخلفیتك
 یتمیز المسار بنهج تنظیمي ومنهجي وتعلیمي یستهدف بشكل خاص الطالب البالغین، العمال و غیر العاملین، و یركز على التعلم
 بالمهارات واالحتراف بدرجة عالیة.  ینبع المشروع من الحاجة إلى ضمان دورة تدریبیة أیًضا في منطقة فیرارا مصممة لألشخاص



 الذین توقفوا عن دراستهم قبل األوان والذین یرغبون في إكمالها ، والذین یرغبون في اكتساب مهارات جدیدة یمكن استخدامها على
 الفور في عالم اإلنتاج والذین یحتاجون إلى إعادة تدریب احترافي لشغل أدوار جدیدة في بیئة العمل
 .نظرا للطلب المتزاید المرتبط بالقطاع االقتصادي الذي تعمل فیه العدید من الشركات المحلیة
 
 


